V ÄLKO MME N TILL ETT SEMINARIUM I BLEKING E

DET EKONOMISKA LÄGET
FRE DA G 19 APRIL 2013 8.30- 13.30
HÖ RSA L TE LLU S PÅ SOFT CENTER, RONNEBY

Lokalt, nationellt och globalt. Vi bjuder in dig
och andra beslutsfattare i samhälle och näringsliv samt studenter till en spännande förmiddag
på Soft Center. Vi vill förmedla en aktuell bild
av det ekonomiska läget på global och nationell
nivå. Vi lyfter fram vår egen regions planer och
utmaningar samt ger möjlighet för studenter
och beslutsfattare att mingla. Cela, Cefur och
Ronneby Kunskapskälla är exempel på viktiga
satsningar i regionen för att skapa hållbar utveckling, utbildning och tillväxt. Under förmiddagen
ges möjlighet att ta del av deras verksamhet.

PRO G R A M
8.30 Inregistrering & kaffe

En av förmiddagens talare är Magnus Kempe
från Kairos Future. Han talar om hur vi har levt
en tid i en allt mer osäker värld, hjulen snurrar
snabbare och osäkerheten ökar. Allt ifrågasätts:
Kapitalismen, politiken, journalisterna, centralbankerna, konstnärerna, euron, lagstiftningen,
mångfalden och tillväxten – till och med mänskliga rättigheter och demokrati (åtminstone den
grekiska). Sannolikt kommer vi att förändra
några av våra ideal och institutioner medan
andra kommer att komma i dess ställe.
Varmt välkommen!

10.00 Swedbanks samhällsengagemang
Stojko Gjurovski, regionchef södra regionen,
Swedbank

9.00 Inledning
Maria Bjaring, journalist och moderator

10.15 Paus & mingel		

9.10

10.45 Omvärld och utmaningar – Magnus Kempe,
director of retail & finance, Kairos Future

Det ekonomiska läget
Jörgen Kennemar, Swedbank Research

9.45 Blekinges utmaningar
Anna-Lena Cederström, regiondirektör,
Region Blekinge

Anmälan ska ske till Företagarföreningen KFH via
kansli@kfh.se senast den 12 april och är bindande
pga. begränsat antal platser. Pris per person inkl.
förtäring är 195 kr exkl. moms.
Hitta till Soft Center, Tellus Byggnad 8, Ronneby.
I samarbete med:

12.00 Summering		
Maria Bjaring, journalist och moderator
12.20 Lunch & mingel – Ronneby Brunns restaurang

Arrangör:

